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Koncem listopadu se v olomouckém hotelu Clarion uskutečnilo již XI. setkání
ambulantních psychiatrů. Během dvou dnů zazněly tři desítky přednášek
věnovaných zajímavým problémům současné psychiatrie, pečlivě připravené přednášejícími z Olomouce, Prahy, Brna, Plzně, Hradce Králové a dalších
pracovišť z celé ČR. Program doplnily 2 workshopy – lékaře a sestry, které zajímalo, jak zvládnout agresivního pacienta a neublížit sobě ani jemu,
přilákal workshop Profesní sebeochrana zdravotníků vedený Ing. Luďkem
Prudkým, na závěr konference pak mohli všichni účastníci shlédnout praktickou ukázku psychoterapie při léčbě hraniční poruchy osobnosti. Sešlo
se na 250 účastníků a přednáškový sál byl po většinu času téměř zaplněn.
Místo tradičního společenského večera letos účastníci přijali pozvání na
vyhlášené Vánoční trhy Olomouc a také přímo k punčovému stánku společnosti Solen. Přispěli tak zároveň na dobrou věc – výtěžek z prodeje byl
věnován olomouckému Dětskému centru 1990.
Podle ohlasů zúčastněných se konference i tentokrát vydařila a věříme, že
stejně příjemný a přínosný bude i příští – XII. – ročník této vzdělávací akce.

Prezident kongresu prof. MUDr. Ján Praško
Pavlov, CSc., (vpravo) připravil spolu
s MUDr. Bc. Alešem Grambalem 2 bloky věnované
poruchám osobnosti i s praktickou ukázkou
psychoterapie při léčbě hraniční poruchy osobnosti

Základní informace o akci:
Termín: 27.–28. 11. 2014
Místo konání: Clarion Congress Hotel Olomouc
Počet účastníků: 241
Prezident akce: prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

Přednáškové bloky:

Přednáškový sál byl téměř stále zaplněn

„Vezměte si ho k vám“ aneb psychiatrická konzilia u somatických
pacientů – MUDr. Anežka Ticháčková

„Výchova nebo léčba?“ aneb poruchy osobnosti a jejich léčba –
prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc., MUDr. Bc. Aleš Grambal
„Staré“ závislosti – nové přístupy – MUDr. Petr Popov, MHA

Mezi Skyllou a Charybdou: Lékové interakce v praxi –
doc. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Stres, deprese a syndrom vyhoření u ambulantních psychiatrů –
PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Právní novinky v ambulanci psychiatra – MUDr. Jiří Švarc, Ph.D.

Workshopy:

Prezentovali se také partneři konference


Profesní sebeochrana zdravotníků –
Ing. Luděk Prudký

„Na horské dráze“ aneb péče o pacienty
s hraniční poruchou osobnosti – prof. MUDr. Ján
Praško Pavlov, CSc., MUDr. Bc. Aleš Grambal

Generální partner:
Poděkování patří všem farmaceutickým firmám
za finanční spoluúčast na zajištění kongresu.
Workshop Profesní sebeochrana zdravotníků

